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În etapa cu numărul patru din Divizia A la handbal masculin, 

echipa secundă a Universității Suceava, pregătită de antrenorul 

Ioan Tcaciuc, a reușit a doua victorie din acest sezon, 30 – 25 în 

deplasarea de la CSM Botoșani. Acest meci a adus faţă în față o 

echipă a gazdelor cu majoritatea componenților peste 30 de ani 

și una a Sucevei, foarte tânără, cel mai în vârstă jucător având 

21 de ani. Sucevenii au făcut o primă jumătate de repriză foarte 

bună și s-au distanțat la cinci goluri, dar mai apoi gazdele au 

echilibrat jocul și la pauză era 14 – 12 pentru CSU II. În partea 

a doua, elevii lui Ioan Tcaciuc au avut din nou o perioadă bună 

și s-au dus la 6 goluri, 21 – 15, dar au greșit destul de mult în 

apărare și le-au permis botoșănenilor să egaleze când mai erau 

10 minute de joc. Până la final, CSU II a reușit să marcheze de 

6 ori și să primească doar un gol. 

„Și-n acest meci am văzut că avem încă probleme în apărare, 

mai ales c-am condus și la 6 și le-am dat șansa să ne egaleze. 

Totuși sunt mulțumit de mobilizarea foarte bună a jucătorilor 

noștri mai ales că și poarta a mers bine, acolo unde au apărat 

Mihăescu și Duman. Urmează un meci mult mai greu, cu echipa 

Centrului Național Olimpic de la Brașov și sper să ne apărăm 

mult mai bine”, a explicat antrenorul Ioan Tcaciuc. CSU II a 

abordat acest meci cu un lot format din sportivii: Mihăescu și 



Duman – portari, Tofănel (1 gol), Pintilei (5), Lazurcă (11), 

Oncea (3), Ivan, Bejinariu, Jităreanu, Lupu (2), Ionescu (1), 

Cozorici (6), Alupoaiei (1), Burac, Roșu și Tcaciuc.   

Sâmbătă, de la ora 13.00, în ultimul meci din primul tur al 

campionatului, CSU II Suceava va juca pe teren propriu 

cu  CSU CNOT Brașov. 
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CSU II Suceava a reușit a doua victorie în deplasare în actualul 

sezon al Diviziei A la handbal masculin, după ce s-a impus 

vinerea trecută, pe terenul celor de la CSM Botoșani, cu scorul 

de 30-25, într-un meci din etapa a IV-a. 
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Miercuri, 17 octombrie, de la ora 18:00, Biroul Francez invită 

publicul sucevean francofil să participe la activitatea „Café 

littéraire francophone”, propusă şi animată de Corina Iftimia, 

cadru didactic la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Potrivit organizatorilor, cafeneaua literară reuneşte studenți 

talentați şi creativi de la Facultatea de Litere şi Ştiințe ale 

Comunicării, secția de franceză. Cu această ocazie, ei vor avea 

prilejul să-şi prezinte propriile creații (poezie, proză sau 

dramaturgie), într-o atmosferă destinsă şi caldă, în fața 

propriilor colegi, dar şi a francofililor suceveni. Este prima 

întâlnire de acest gen din anul universitar care abia a început, 

însă se doreşte ca acesta (şi următoarele) să se transforme într-

un atelier de creație literară în limba franceză. Intrarea este 

liberă. 
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Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM 

(CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi 

Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează 

o nouă sesiune de înscrieri pentru cursurile de limbi străine. 

Potrivit reprezentanților USV, înscrierile la cursurile de limbi 

străine pentru anul academic 2018-2019 au loc în perioada 15 

octombrie – 20 decembrie a.c., în intervalul orar 16.00-18.00, 

de luni până vineri (cu excepția zilei de 30.11.2018), în holul de 

la intrare din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul 

FLSC. 

Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM 

organizează cursuri de obţinere certificat național de 

competenţă lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile 

engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, 

coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, poloneză); cursuri de 

obţinere certificat internaţional de competenţă lingvistică la: 

engleză (Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge 



English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced 

(CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International 

English Language Testing System (IELTS). Examenele se pot 

ţine în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător 

tipului de certificat); germană: (Goethe-Zertifikat: toate 

nivelurile). 

Sursa citată a precizat că înscrierile pentru cursurile de chineză 

și coreeană se fac în Corpul H, cam. H105, la conf. dr. 

Alexandru Nedelea, și se desfășoară în regim gratuit. 

„Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate 

limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2018 și au ca 

format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar 

formaţiile de studiu cuprind min. 15 şi max. 30 de cursanţi”, a 

arătat sursa citată. 

Valoarea taxei  este de 500 RON pentru un modul integral de 

50 de ore. Această valoare se reduce la 300 RON pentru 

studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, 

precum şi pentru angajaţii USV (completare cerere și anexare 

adeverinţă la formular de înscriere) și la 400 RON pentru elevi, 

pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat 

ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, 

precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare 

adeverinţă la formular de înscriere). 

Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM 

a precizat că pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani 

formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre 

părinți, iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de 

naștere. Cursanții din această categorie vor beneficia de 



reducerea aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe 

baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii). 

În perioada martie-august 2018, CLCSSL efectuează pentru 

persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în 

cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile 

menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a 

limbii. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava anunță o nouă 

sesiune de înscrieri la cursurile de limbi străine. Înscrierile sînt 

programate pînă pe 20 decembrie, de luni pînă vineri, în 

intervalul orar 16.00-18.00, cu excepția zilei de 30 noiembrie. 

USV a informat că vor fi organizate cursuri de obținere a 

certificatului naţional de competenţă lingvistică pentru toate 

nivelurile la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, 

italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă și 

poloneză. De asemenea, se vor desfășura cursuri de obținere a 

certificatului internaţional de competenţă lingvistică la engleză 

și germană. Doar cursurile de limba chineză și limba coreeană 

sunt gratuite. 

 


